
Verbinding stad-land 

Het schema geeft de maatregelen weer die de verbinding stad-land versterken. U kunt op het 

aanmeldingsformulier aangeven of u hiervoor belangstelling heeft/ervoor open staat, zodat wij u zo 

nodig hiervoor kunnen benaderen. Hiervoor sluit u geen zesjarig contract af. 

Maatregelen voor verbinding stad-land vergoeding 

 
1. Vliegende wandelpaden 
(tijdelijke wandelpaden over boerenland) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Openstelling bedrijf voor  
- educatie/ontvangst groep 
      
- publieksactiviteit/-evenement 
 
3. Boerderij-educatie  
(Stilte naast de Stad) 
 

 
- een vast bedrag (deelnamepremie) vanaf  
€ 25,- voor openstelling van 1 dag.  
- een vast bedrag (deelnamepremie) én een 
variabel bedrag van € 0,28 tot € 0,62 per 
strekkende meter voor openstelling voor langere 
periode. Beide afhankelijk van de duur van de 
openstelling. 
- Aanvullende vergoeding voor eventueel 
onderhoud.  
 
€ 80,- voor 1 groep 
 
€ 130,- per keer 
 
€ 170,- (via Groenfonds en ZuivelNL) 

 
Toelichting  
* Bij aanmelding voor educatie/openstelling zal controle plaatsvinden aangaande de 
verzorging/representativiteit van het bedrijf (zie ook punt 6 van de deelnamevoorwaarden) en moet 
ook worden voldaan aan de overige deelnamevoorwaarden. 
 
Ad 1. Vockestaert zorgt voor de aanschaf van eventuele benodigdheden (bordjes, hekjes, etc.). 
 
Ad 2. Het gaat hierbij om een vergoeding voor de openstelling van het bedrijf, dat uiteen valt in: 

 1. openstelling voor publieksactiviteit/-evenement: te denken valt aan openstelling tijdens 

 bijv. de  Vockestaertdag, Midden-Delflanddag, Monumentendag. De openstelling dient geen 

 commercieel doel, maar promoot bijv. het Delflands gebied. 

 2. openstelling voor educatie/ontvangst groepen: het gaat hierbij om groepen uit de 

 onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4), die (op dit moment) niet in aanmerking 

 komen voor een vergoeding via een NME/ZuivelNL. Ook ontvangst van groepen, bijv. van de 

 scouting, vallen hieronder. Voorwaarde is dat de groep bestaat uit minimaal 10 bezoekers en 

 het bezoek minimaal 1,5 uur duurt.   

Om de vergoeding te ontvangen, dient de openstelling vooraf aangemeld en een ingevuld formulier 

ingeleverd te worden (zie de site van Vockestaert). Het staat Vockestaert vrij om, bijv. om budgettaire 

redenen, een limiet in te stellen voor het aantal openstellingen per bedrijf. Of om andere redenen een 

aanvraag af te wijzen. Ook mag er niet al/ook via een andere organisatie een vergoeding worden 

ontvangen.  

Ad 3. De groepen 5 t/m 8 van de basisschool kunnen in het kader van ‘Stilte naast de Stad’ een bezoek 

brengen aan een actieve melkveehouderij en leren daar meer over de herkomst van voedsel 

(voornamelijk zuivel), de natuur, het ontstaan van het landschap en de agrarische bedrijfsvoering. 

Vockestaert is onlangs aangesloten bij het Platform Boerderij-educatie. Dat houdt in dat de 

deelnemende bedrijven die via de NME’s schoolklassen ontvangen een cursus hebben gevolgd, 

gecertificeerd zijn en werken met een vooraf samengesteld opdrachtenboekje. Zij krijgen een 

vergoeding vanuit ZuivelNL en het Groenfonds.  


